Algemene leveringsvoorwaarden van EG RETAIL (NETHERLANDS) BV
ARTIKEL 1
1.

2.
3.

ARTIKEL 2

Dez e Alg eme ne Vo orw aar de n zij n van toe pass in g op el k aan bo d, elk e aan vaa rdi ng e n/of elk e over ee nkom st

TOEPASSELIJKHEID

8.

Hetg ee n kop er u it ho ofde v an d e ov ere enk omst aa n EG versc hu ld igd is wo rdt ten v oll e dir ect o pei sba ar i n gev a l
van:
(a)
surséance van betaling of faillissement van koper of aanvrager daartoe;

betrekk in g h eb be nd e op het d oor EG Reta il (N eth erl an ds) BV(Pr inc en ha ge laa n 9, 4 81 3 DA Br ed a, KvK-n r.
24031986), hierna “EG”, verkopen en leveren van producten en/of het verrichten van diensten.
Alg eme ne (i nko op- )vo orw aar de n van ee n (pot enti el e) kop er zi jn n iet toe pass el ijk – ook n iet n aast d eze
algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkhei d daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

(b)
besluit van koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming;
(c)
ontbinding van de vennootschap van koper;
(d)
meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door koper.
In deze g eva ll en is EG bev oe gd a lle o ver ee nkom sten met Ko per m et onmi dd el lij ke in ga ng mi dd els e en

Afwijk in g en/ of aa nvu lli ng v an dez e Al gem en e Vo orw aar de n is a ll ee n mo ge lijk in di en e n vo or zov er EG d it
uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

schrifte lijk e ve rkl arin g te o ntb in den, wa nn eer dez e ni et bi nn en 8 (ac ht) ka le nde rd age n n a e en da artoe
strekke nd v erzo ek e en naa r het o ord ee l va n EG pa sse nd e zek erh ei d he eft verstrekt v oor al h etg een Kop er a an
EG verschuldigd is en nog zal worden, onverminderd de overige rechten van EG.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 7

1.

2.

ARTIKEL 3
1.
2.

3.

ARTIKEL 4

Tenzi j i n e en offerte u itdr ukke li jk a nd ers is a ang eg eve n, zi jn offertes v an EG vrij bl ijv en d. Ee n vri jb lijv en de
offerte ka n do or EG bi nn en 5 (v ijf) w erkd ag en n a o ntvan gst va n de a anv aa rdi ng wor de n herr oe pe n. All e offertes

1.

zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanaarding is vermeld.
Een ov ere enk omst met EG komt slechts tot stand wa nn eer d eze ov ere enk omst schrifte li jk is aan ge ga an
resp ectiev el ijk sc hriftel ijk is b eve stig d do or ee n bli jke ns in schr ijv in g in het H an de lsre giste r da artoe b evo eg de
vertegenwoordig er van EG.

bed rag, va n het type, i n de vor m en b ij de i nste lli ng en d ie EG na ar ei ge n go ed du nke n te all en tij de ku nn en
bep al en. EG ka n ko per o p i ed er m ome nt ver zo eke n h et b edr ag ge dekt do or de z ek erh eid te v erh og en of e en
bijk om end e z eker he id t e ver strekk en in die n EG v an me ni ng is d at d it n oo dzak el ijk is vo or het gar an der en v an
de beta lin ge n d oo r ko per. K op er z al d e z eker he de n d ie eve ntu eel verv al le n, ver nie uw en t en la atste o p d e d ag
die over ee nko mt met de v erva ld ag v an d e zek erh ei d mi n het aant al d ag en v an d e o p d at og enb lik to ep ass eli jke
betalingstermijn; indien koper nalaat dit te doen, is EG gemachtigd leveringen op te schorten.

LEVERINGSTERMIJN
Een l ev eri ngster mij n va ngt aa n na het tot sta nd k om en v an de over ee nkom st met d ie n verst and e d at, wa nn eer
een vooruitbetaling is verschuldigd, de termijn niet ingaat dan nadat volledige betaling is ontvangen.
Enke le ov erschr ij di ng va n een l ever in gsterm ijn d oet EG nog n iet in verz uim zi jn. Da arva n is pas spr ake
wan ne er EG, ook b in ne n ee n do or he m schrifte li jk na der g este ld e red el ijk e termij n, om h em toe te rek en en
redenen de producten en/of diensten niet aflevert.

ARTIKEL 8
1.

Kop er ma g e en ov ere enk omst w eg ens termi jn over schr ijd in g d oor EG sl echts ontb in de n vo or z over de
over ee nkom st no g ni et is na gek ome n e n i nstan dh ou di ng v an dat d ee l va n d e ov ere enk omst i n re de lijk he id ni et
van koper kan worden gevergd.

2.

3.

4.

5.

TEKORTKOMINGEN; AANSPRAKELIJKHEID
Indi en kop er va n oord ee l is dat de do or EG gel ever de pr od ucten n iet aa n de ove re eng ek ome n kwa lite it
vold oe n, da n d ie nt kop er EG hi erva n b in ne n 24 (v ier entw inti g) u ur n a co nstater in g van de v erme en de
tekortkom in g in k en nis te ste lle n e n EG in d e ge le ge nh ei d stell en de kl acht te o nd erzo eke n d oor e en
repr ese ntatief m onste r van het pr od uct voor c ontr ole ter besc hik kin g va n EG te ho ud en, e en e n an der op straffe
van v erva l va n h et rec ht va n b ero ep op d e d es betreffe nd e tek ortkom ing. EG aa nva ardt ge en a an spr ake lijk he id
voor tek ortkom in ge n aa n d oor h aar gel eve rd e pro dukt en i nd ien k op er d e pro dukt en n a afl ever in g he eft
verme ng d m et an der pro dukt en, of de ge lev erd e pr od ukte n h eeft o pg esla ge n i n n aar het oor de el v an EG

Tenzi j schrifte li jk an ders i s over ee ng ekom en, g esch ie dt aflev eri ng a an d e do or EG op ge gev en (o psl ag-)

AFLEVERING; RISICO-OVERGANG

daarvoor niet geschikte of niet reine opslagplaatsen.
Indi en k op er va n o ord ee l is dat d oor EG ge lev erd e p rod ucte n n iet a an de over ee ng eko me n kw antit eit vo ld oe n,
dan d ient ko per EG hierv an bi nn en 48 (ac hten ve ertig) u ur na constat eri ng van d e verme en de tekortk omi ng in

plaats(en).
Kop er d ie nt de pr odu cten op t e h al en bi nne n de ge brui kel ijk e o pe ni ngsti jd en van d e d oor EG op ge gev en
(opslag-) plaats(en).
Kop er d ie nt d e pr od ucte n af t e h al en bi nn en 5 (v ijf) werk da ge n n a ontva ngst van d e m ed ede li ng dat de

3.

kennis te stellen.
EG heeft vold aa n aan h aar le ver in gsp licht ter zake va n onv erp akte (b ulk-) pro dukt en in di en de g el ever de
hoeveelheid niet meer dan 0,5 (half) procent afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid.
Indi en bi j aflev eri ng van pr od ucten d oor EG op het over ee ng eko men afl eve rad res mors in ge n van pro duct( en)

4.

heb be n pl aats gev on de n, di ent ko per d it bi nn en 2 4 (vie re ntwi ntig) uur tel efo nisc h aa n EG te mel de n. Kop er d ie nt
dez e tel efon isc he m el di ng onv erw ijl d sc hrifte lijk te b eve stig en. B ij ge brek e va n z od ani ge t ijd ig e m on del in ge en
schriftelijke melding is EG niet aansprakelijk voor eventueel uit de morsing(en) voortvloeiende schade.
EG is in ge en g eva l aa nsp rak eli jk vo or do or ko per ten gev olg e va n ee n aa n EG toerek en bar e tekortk omi ng

2.
1.

GARANTIES
Op het verzo ek van EG, zal kop er EG een zeke rhe id ver strekk en en d ie zek erh ei d in stand h ou de n voor h et

producten voor hem gereed staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Het ris ico ter z ake v an sch ad e a an en ver lie s va n te lev ere n p rod ucte n g aat over op ko per v an af h et d oor EG
aan kop er m ed eg ed eel de mom ent d at de pro du cten v oor k op er ter besc hikk in g sta an i n d e d oor EG aa n ko per
opgegeven (opslag-) plaats en dit risico blijft verder steeds bij koper.
Indi en p artij en i n afw ijki ng v an h et be pa al de i n li d 1 zij n ov ere en gek ome n dat afl ev erin g p laatsv in dt op e en
and er a dre s da n e en ( ops la g-) p la ats van EG, heeft d e ris ico- ov erg ang pl aats op h et mom ent d at d e pr odu cten
de over ee ng eko me n pla ats van aflev eri ng be rei ken. De zelf de risi co- over ga ng he eft plaats o p het mome nt dat
EG de pr od ucten c onfo rm de over ee nko mst ter afle ver ing aa nb iedt e n ko per om w elk e red en da n ook ni et
afneemt.
Op kope r rust ee n afna mep lic ht. Indie n ko per n iet tijd ig af ha alt resp ecti eve lijk afne emt, kome n verg eefs
gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van koper.
Bij aa nk omst van d e pr odu cten d ie nt kop er dez e tersto nd te los sen. Ko per die nt EG te vergo ed en vo or al le
kosten en schade die voor EG optreden ten gevolge van bij de lossing opgetreden vertraging.
EG is b evo eg d tot het do en v an de ell eve rin ge n. Ind ie n p artij en be doe ld he bb en dat d e afl ev eri ng v an de tota le
hoe ve elh ei d in gev ol ge ee n over ee nk omst ges pr eid z al p la atsvi nd en ov er e en z eker e tij dsp an ne, d an is EG

5.

gel ed en in dir ecte of g evo lgsc ha de, z oa ls sc ha de be staa nd e u it g ed erfde wi nst, om zetd ervi ng, be dri jfsstilsta nd
of stagnatie.
Tekortko min ge n i n het gel eve rd e g eve n g ee n gro nd v oor o ntbi nd in g va n de over ee nko mst, tenz ij het ga at om
tekortkom in ge n als in li d 1 bedo el d en EG niet bin ne n rede lij ke tijd al sno g aa n haar ver pl ichti ng en he eft
vold aa n. Als da n is k op er tot o ntbi nd in g b evo eg d, in di en en v oor zov er i nstan dh ou di ng v an de over ee nko mst in
redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 9
1.

PRESENTATIE
Kop er ma g d e va n EG afk omstig e pr od ucte n sl echts ond er h et (b ee ld)m erk e n sp ecif icati es w aar on der de
pro ducte n he m zijn g el ever d, verh an de le n. Kop er zal b ij pr odu kten i n (kle in)v erp akk ing d e pr od ukten sl echts

bev oe gd d e tijd stip pe n te be pa le n wa aro p e n de hoe ve elh ed en wa arin aflev eri ng v an d e pr od ucten pl aats h eeft,
waarbij EG rekening zal houden met seizoensinvloe de n.
Indi en EG t en be ho eve va n ko pe r co nform de d oor kop er v erstrekt e g eg eve ns do ua ne- of ac cij nsd ocu me nten
op n aa m va n EG, vo or d e d oor EG te lev ere n pr od ucte n h eeft afg eg eve n of doet afge ven, z al k op er, o nge ac ht

wederverkopen in dezelfde verpakking, inclusief etikettering, opdrukken en eventuele bijsluiters.
Kop er za l gee n an der e pr od ucte n d an EG-pr od ucten o nde r Tex aco-( be el d)me rk, h an dels na am of Tex acospec ificati es verh an de le n, noch za l koper teg en ove r zijn we de rverk op ers de sch ijn w ekke n dat pro dukte n van
derden van EG afkomstig zijn.

of hem ter zake al d an ni et eni g verw ijt treft, aan EG, op eerste verz oek va n EG, alle sch ad e verg oe de n die
voor EG v oortv lo eit uit de afgifte v an dez e d ocum ent en en z al k op er EG vri jw are n teg en v ord eri ng en v an
derden, daaronder begrepen overheidsorgan en, betrekking hebbende op (de afgifte van) deze documenten.

Kop er zal het Texac o-(b ee ld)m erk en/ of hand els na am ni et meer mog en g ebr uik en na dat verm en gin g van
Texaco produkten met (soortgelijke) produkten van derden heeft plaatsgevonden.
ARTIKEL 10

ARTIKEL 5

1.
1.

2.

ARTIKEL 6
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

NIET-TOEREKENBAAR TEKORTSCHIETEN

PRIJZEN
Tenzi j an ders is ove ree ng eko me n zij n pri jze n exc lus ief BTW en a nd ere ov erh ei dsh effin ge n en e xcl usi ef
eve ntue le ko sten va n verz ek erin g, verv oer e n ver pakk in g. De d esb etreffe nd e be dra ge n wor de n ap art in
rekening gebracht.
EG is bevoe gd de g eoffree rd e c.q. overee ng ekom en pr ijs te verh og en met de meer koste n die vo or hem
ontsta an, do ord at na de offerte c.q. totstandk om ing va n de ov ere enk omst ma ar vóór d e aflev eri ng de ko sten
van d e pr ijs bep al en de fact ore n zoa ls d e pri js o p de nati on al e en inter nati on al e markt en va n ru we o li e, verv oers en opslagkosten, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale premies, verzekeringspremi es e.d. stijgen.
BETALING; ZEKERHEID
Tenzi j ee n an der e bet ali ng stermi jn is over ee ng ekom en en o nver min der d h et recht om vo oru itb etali ng of
beta lin g à co ntant te verl an ge n i nd ie n EG d aart oe aa nle id in g zi et, gesc hi edt beta lin g bin ne n 1 4 (v eerti en)
dagen na datum van aflevering, of zoveel eerder als op de factuur staat vermeld.
EG is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringe n.
Tenzi j an de rs ov ere en gek ome n, zul le n d e bet ali ng en v ia a utom atisc he afsc hri jvi ng (SE PA) w ord en v erric ht.
Kop er za l EG e en vol le di ge in gev uld e e n ond ertek en de mac htig in g tot a utom atisch e afsc hri jvi ng bez org en
wel ke g eld ig is g ed ure nd e de l oo ptij d van on der hav ige over ee nkom st. Indie n de b ank v an ko per e chter e en
autom atisc he afschr ijv in g i ntrekt of we ig ert, zal ko per EG on mid de ll ijk ee n b edr ag bet ale n dat g el ijk is aan h et
bed rag va n de i ngetr okke n of gew ei ger de a utom atisch e afschr ijv ing. EG is gere chti gd koste n aa n te reken en
voor de wi jzi gin g v an de beta li ngs wi jze. In afwi jki ng v an de al ge mee n g el de nd e re ge ls m et betr ekki ng t ot
autom atisc he afschr ijv in ge n via het SEPA man da at, beho udt EG zich het recht voor om d e voor aa nko ndi gi ng
met verm el di ng v an het bed rag e n d e d atum v an uitvo eri ng t e verst ure n a an k op er b in ne n e en per io de v an 14
kale nd erd ag en vó ór d e deb iter in g va n d e fact uur. K op er z al EG t ijd ig inf ormer en ov er a ll e w ijz ig in gen va n zi jn
bankgegevens.
De e ig end om va n g el ever de pr od ucte n bl ijft bi j EG totdat kop er a l hetg ee n hi j a an EG uit h oofd e va n of in
verb an d met l ever in ge n versc hu ld ig d is, he eft vol da an. EG is ger echti gd bij en ig e ni et-tij dig e b etal in g d e he m in
eigendom toebehorende producten eigenmachtig terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.
Verrek en in g doo r koper met ee n tege nv ord erin g is slec hts toeg estaa n voor zov er de teg env ord eri ng do or EG
uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
Bij n iet-ti jdi ge beta li ng r aakt ko per, z on der d at e en i ng ebr ekest ell in g of a anm an in g n odi g is, o nmi dd el lij k in
verzu im en zi jn al le b edr ag en in ee ns op eis ba ar. Kop er is over h et achterst all ig e be dra g 10 % rente
verschuldigd.
EG mag vo orts, voor zo ver l ever in g on der e ni ge m et kop er ges lote n ov ere enk omst n og n iet he eft
pla atsg evo nd en, d eze le veri ng ge he el opsc hort en tot dat v oll ed ig e b etal in g va n h et acht ersta lli ge be dra g is
ontva ng en. bli jft ook na a anm an in g b etal in g b inn en e en aa ng eze gd e n ad ere te rmi jn uit d an is EG bev oe gd de
over ee nkom st naar haa r keuz e g ehe el of g ed ee ltel ijk mi dd els e en sc hrifte lijk e verk lar in g te ontb in de n, zulks
onverminderd haar recht op schadevergoedin g.
Alle kosten, zow el b uiteng erec htelijk e als ger echtel ijke (i nclusi ef de kosten va n juri disch e bijsta nd), die vo or EG
verbon den zij n aan de han dhav ing van zij n rechten jege ns koper, komen voor reken ing van kop er. De
buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40,00 per factuur.

EG RETAIL (NETHERLANDS)

2.

ARTIKEL 11
1.

ARTIKEL 12

EG is n iet g eh ou de n d e ov ere en komst uit te v oer en in di en en z ol an g dit onm og el ijk gem aakt wor dt,
resp ectiev el ijk bem oe ili jkt wo rdt d oor o verm acht, d erh alv e do or e en – al da n ni et voo rzi enb are – omst an dig he id
die bu iten de m acht va n EG is g el eg en, w aar on der i n i ed er ge val z ij n te verst aa n omsta nd ig he de n wa ard oo r de
win ni ng, ver wer kin g e n aa nvo er va n ol ie pro ducte n zo da ni g wor de n beï nvl oe d dat u itvoer in g va n de
over ee nkom st slechts vertr aa gd, ge de elte li jk of niet ka n pl aatsvi nd en, al sme de ma atre ge le n en vo orschr iften
van d e over he id (e en b uite nl and se ov erh ei d da aro nde r be gre pe n) zoa ls verv oer-, imp ort-, exp ort- of
pro dukti ever bo de n, over he idsv oor schr iften d ie n op en tot voor raa dv ormi ng va n ol ie pro dukt en e n voorts
omstan di gh ed en zo als oor lo g of een da aro p gel ijk e t oesta nd, tekortsch iet en van toe lev era nci ers en/ of
transp orte urs, stakin g, boycot, on gu nstig e we ersom stan di gh ed en, bra nd, exp los ie, uitstrom in g van ge vaa rli jke
stoffen of gassen.
In geval van overmacht is sprake van een niet-toerekenbaar tekortschieten van EG.
In geva l van ov erm acht he eft EG de bev oeg dh ei d de vo orw aar de n van d e ov ere enk omst aa n te pass en, de
uitvo eri ng da arva n o p te sch orten of de over ee nko mst mi dd els ee n sc hriftel ijk e v erkl ari ng te o ntbi nd en z on der
dat zij tot schadevergoedin g is verplicht.
In geval va n overm acht zal EG kop er zo spoe di g mog eli jk ber ichte n of zij de uitvo eri ng va n de over ee nkom st
opsc hort, res pect iev eli jk o p w elk e vo orw aa rde n (m et na me l eve rin gster mij ne n, te le ver en ho eve elh ed en en
prijs) zij de overeenkomst alsnog zal uitvoeren dan wel of zij de overeenkomst ontbindt.
De overeenkomst geldt als gewijzigd in overeenstemming met de door EG aan koper berichte aangepaste
voorwaarden, tenzij EG binnen 15 (vijftien) dagen na dagtekening van haar kennisgeving een schriftelijke
reactie in andere zin van koper heeft ontvangen, in welk geval de overeenkomst als ontbonden geldt per de dag
waarop EG voornoemd schrijven van koper heeft ontvangen.
OVERDRACHT
EG is bevoegd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een aan EG geaffilieerde
onderneming, en koper stemt op voorhand in met zodanige overdracht, tenzij koper aantoont dat deze
overdracht koper in materiële zin benadeelt.
TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER

1.

Op overeenkomsten tussen EG en koper en eventuele daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen
Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomst en betreffende roerende zaken van 1980.

2.

Van geschillen over of in verband met de overeenkomst neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter te
Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.
EG is tevens bevoegd een geschil aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter voor te
leggen.
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